
Nuo bendruomenės iki asociacijos:  
 
piliečių izoliacija ar  
visuomenės susitelkimas? 
 
PROF. DR. BIRUTĖ MIKULSKIENE,  MRU, VADYBOS 
INSTITUTAS 

BIRUTE.MIKULSKIENE@MRUNI.LT  



Bendruomenė 
 Žmonių bendruomenė –  

◦ žmonių grupė, kurią sieja emociniai ryšiai ir bendrumo jausmas 

◦ Organizuotos bendruomenės yra vienas pagrindinių atviros 
visuomenės veiksnių. 

 Bendruomeninė organizacija –  
◦ tai nevyriausybinė organizacija.  

◦ Gali būti tiek formali, tiek ir neformali.  

◦ Gali turėti teisinę formą (kaip visuomeninė organizacija, asociacija ir kt.) 



Bendruomenių tipai ir rūšys 
 

 Bendruomenė – tai savanoriškai susibūrusi organizuota žmonių grupė, turinti bendrus 
tikslus ir poreikius. 

 Pagrindas : 
◦ Teritorinis – kaimo bendruomenė, parapijos bendruomenė, miesto bendruomenė, apskrities 

bendruomenė. 

◦ Religinis – krikščionių (katalikų bendruomenė, liuteronų bendruomenė, ir kt.) bendruomenė. 

◦ Profesinis – Architektų bendruomenė, Gydytojų bendruomenė, Atviro kodo programuotojų bendruomenė. 

◦ Tautinis, kultūrinis, teritorinis – Pasaulio lietuvių bendruomenė (Long Island Lietuvių Bendruomenė,  

◦ Ekonominis, lobistinis – Pramonės ir prekybos rūmai 

◦ Mokslinis taikomasis – Šiaurės miestelio technologijų parkas. 

◦ Interesai, pomėgiai – interneto bendruomenė, Kuršių nerijos mylėtojų bendruomenė, Taizė bendruomenė 

◦ Visuomeninis – mokyklos bendruomenė, L. Ivinskio gimnazijos bendruomenė. 

◦ Politinis – visuomeninis – profesinė sąjunga. 
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Interesų grupės: apibrėžimas 

Organizacija 
• Tai bet kokia 

susiorganizavimo 
forma, priešinga 
spontaniniam 
judėjimui. 

 

Neformalumas 

• Atskiriama interesų grupė nuo esamos 
politinės konjunktūros, teigiant, kad interesų 
grupė nesiekia realios politinės galios.  

Politinis interesas 

• Susiburiama  konkrečių tikslų vedini, o 
tikslu iškeliamas siekis padaryti poveikį 
viešosios politikos procesams.  



Interesų grupės politikoje 
Psichologija: 

• Grupėje individai 
racionalesni ir 
labiau kovoja dėl 
intereso 

 

• grupė priima 
geresnius 
sprendimus,  

•  grupė rečiau 
sako netiesą. 

Politika: 

• konsultavimas.  

• renkama informacija, 
atliekamos analizės, 
siūlomas esamos 
situacijos vertinimas. 

• aktyvus dalyvavimas 
sprendimų priėmime 

• joms subsidiariai 
pavedama atlikti 
valdymo funkciją, (pvz. 
autonomija reguliuoti 
konkretaus sektoriaus 
veiklą).  

Ekonomika: 

•Lobistinė veikla turi poveikį 
įmonių pelningumui 

• Norą kooperuotis ar konkuruoti 
nulemia prognozuojami kaštai. 

• Kuo neapibrėžtumas yra 
didesnis, tuo mažiau 
rizikuojama savo ir sektoriaus 
reputacija 

• Didesnis vienos interesų grupės 
dominavimas galimas tik jai 
sudarant išskirtines sąlygas 



Interesų grupės politikoje: 
Problemos 

 Agresyvus arba užslėptas lobizmas 

 Takoskyra tarp lobizmo ir nevyriausybinės organizacijos 
◦ lobistai vertinami kritiškai,  

◦ nevyriausybinės organizacijos matomos pozityvioje šviesoje 

 Interesų maskavimas 
◦ atsiranda paskatų verslui registruoti nevyriausybinę organizaciją.  

◦ vienas aktyvesnis narys imasi iniciatyvos ir palaipsniui atitolina kitus intereso grupės narius 
nuo tikrųjų interesų gryninimo diskusijų.  

 Asociacija įstatyme 
◦ organizacija turi išimtinę teisę būti privilegijuota teisėkūros proceso dalyve 



Asociacijos politikoje 



Darbo grupių skaičius 
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Išorinės suinteresuotųjų grupių 

kategorijos 
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Sveikatos priežiūros sektorius 10 25 22 6 15 78 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

sektorius 
13 31 6 11 8 69 

Ūkio sektorius - 4 9 29 1 43 



Pastebėtos tendencijos 

◦ Trūksta suartėjimo (tinklų tapatybės ir realios įraukties) 

◦ Tinkluose lengviau įsiintegruoja tie, kurie yra panašūs į ministerijas (biurokratinė kalba, 
teisinis mąstymas) 

◦  Tinklo fragmentiškumas bei tam tikrų suinteresuotųjų grupių izoliacija;  

 

◦ Kaip atsakas: 

◦ Populiariausios politinio poveikio priemonės  

◦ Siūlymai ir teisės aktų projektai 

◦ Ūkio sektorius naudojasi asmeniniais ryšiais ir teisiniais procesais  

◦ SAM ir ŠMM populiaru naudotis kraštutinėmis priemonėmis (peticijos, streikas)  

 

  



1. Informacijos šaltiniai: empirinių tyrimų duomenys 

KIEKYBINIS TYRIMAS: ANKETINĖ APKLAUSA 
KOKYBINIS TYRIMAS: PUSIAU STRUKTŪRUOTAS 

INTERVIU 

 16 informantų:  
◦ 9 aukštojo mokslo sektoriaus (pvz., Lietuvos 

universitetų rektorių konferencija, Lietuvos studentų 
sąjunga, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos tėvų 
forumas) ,  

◦ 4 ūkio (Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos 
verslo konfederacija, Lietuvos smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacija, Investuotojų forumas),   

◦ 3 – sveikatos (Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu 
draugija, Inovatyvios farmacijos pramonės 
asociacija, Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje 
komitetas).  

 Klausimynas: Veikla; Valdymas; Dalyvavimas 
formuojant politiką; Bendradarbiavimas; Interesų 
atstovavimas) 
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Verslo asociacijos: 
kiekvieno nario 
įtraukimas 
Užsidaro viduje, naudą 
kuria tik nariams 
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               Vartotojų asociacijų  

 Trūksta finansų 
Nariai neaktyvūs 
Jei pavyksta pritraukti lėšų, paslaugas teikia 
ne tik nariams 

Instituciniu pagrindu ir darbuotoju 
asociacija 
Menkai domisi savo sektoriaus problemomis 
Ekspertinės nuomonės teikimas 
Deklaruoja kuriamą naudą visuomenei, tačiau veikia 
siauru interesu 
 

Specialistų asociacijos  
 

Nesidomi vidiniu valdymu, Pasyvūs 
viešuosiuose ryšiuose, Neturi jokių interesų, 

tik kompetencijų ribose 
 



Produktyvi asociacija 



Produktyvi asociacija: turinti interesą 

Vidaus valdymo praktikos 

 

 

Darbas su savo 
nariais 

Operaciniai gebėjimai 

 

Mokymai ir 
analitiniai 
gebėjimai 

Advokacija 

 

Dėmesys 
išoriniams 
reiškiniams 

Partnerystė 

 

 

Aktyvumas 
bendradarbiauj
ant 

 

Orientacija į 
visuomenę 

 

Savarankiškas 
veikimas 

Atvirumas 



Konkurencija ar susitarimas? 

Konkurencija:  

dalyvavimo erdvė atverta tik toms interesų 
grupėms, kurios jau sukaupė reikiamą potencialą.  

Suderinamumas: 

 kai kurios IG, gali niekada  nerealizuoti maksimalaus 
pajėgumų lygio.  

• Todėl tokioms interesų grupėms neišvengiamai gali tekti 
teikti pagalbą 



Rekomendacijos 

Keisti įtraukimo 
infrastrukūrą: 

• Procedūros, taisyklės, iniciatyva 

Remti asociacijas 

• Piniginė parama pajėgumams 

Nubrėžti asociacijoms 
kokybės kartelę 

• Kviesti tokias, kurios atitinka 
nustatytus reikalavimus brandai 

Teikti prioritetą 
kolektyviniam interesui, o 

ne 
institucijai/įmonei/individui 



21 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
BIRUTE.MIKULSKIENE@MRUNI.EU 


